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FICHA TÉCNICA
VIDRO FÁCIL
PROPRIEDADES
Após aplicação a superfície ca nitidamente polida. Este efeito repele pó e
diculta a impregnação de sujeiras, gorduras, impressões digitais, fuligem,
maresia e umidade. Depois de aplicado o Vidro Fácil, a limpeza poderá ser feita
até com um simples pano seco. Vidro Fácil foi concebido para diminuir os
custos com limpeza e manutenção.

Indicado para vidros, box, policarbonato, janelas, espelhos e corberturas de vidro.

MODO DE USAR
Agitar bem antes da aplicação.
Na posição Spray, borrifar o Vidro Fácil e passar um pano seco e limpo sobre o
vidro removendo a sujidade dando leve polimento, brilho e proteção.
Para maresia, óleo, gorduras, poluição, fuligem e sujeiras mais resistentes
simplesmente repita o processo.
Para alto polimento e maior proteção depois de limpo, pulverize o vidro deixe o
produto secar e faça o polimento com pano de algodão.

COMPOSIÇÃO
Etoxilado, hidrocarbonetos, solvente a base d' agua

EMBALAGEM
CP 3091 500mL
UNITÁRIA: 500mL : 57 alt x 262 larg x 115 comp (mm)
CAIXA MASTER 500mL (12 unidades): 190 alt x 210 larg x 235 comp (mm)

RENDIMENTO
· Rendimento: aproximadamente de 30 m². Valores médios fornecidos a título indicativo.
· O consumo real do produto depende da porosidade da superfície e do nível de impregnação da sujeira.

CÓDIGOS EAN/DUN
500mL EAN: 7899870100582
DUN:17899870100589

VALIDADE

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

Validade por 24 meses a partir da data de
fabricação indicada na embalagem, se em
embalagem não aberta.

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com
água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Informações Toxicológicas
(CIT/RS 0800 721 3000) ou o médico levando o rótulo do produto. Não reutilizar a embalagem vazia.
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
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